Проектні пропозиції,
реалізація яких
стосується бюджетних
установ Пирятинської
міської об’єднаної
територіальної громади

Номер
п/п

1

2

Назва

Автор

Сума

Адреса реалізації

Короткий опис проектної пропозиції

„Розумні діти майбутнє
України.
Інтерактивний
комплекс
(інтерактивна
дошка + ноутбук
Філімонова
+ проектор +
Марія
акустична
Олександрівна
система) для
учнів 9-А класу
фізикоматематичного
профілю
Пирятинського
ліцею“

Інтерактивний комплекс поєднує в собі
всі переваги сучасних комп'ютерних
Пирятинський
технологій і виводить процес навчання на
ліцей
якісно новин рівень. Цей проект надасть
Пирятинської
90 000
можливість більш ретельно та досконало
міської ради,
організувати проведення уроків та
вул.
позакласних
заходів
у
рамках
Визволення, 2а
реформування освіти в напрямку Нової
української школи.

Зростаємо
здоровими

м. Пирятин,
вул.
Полтавська, 9,
41 000
Пирятинський
ДНЗ № 5
«Сонечко».

Тристан Анна

В
Пирятинському
дошкільному
навчальному закладі № 5 «Сонечко»
планується
облаштувати
необхідним
сучасним обладнанням та інвентарем
спортивну залу, відповідно до вимог
освітньої програми для дітей віком від 2
до 6 (7) років «Дитина».

3

4

Дітям - сучасне
освітнє
середовище

Спортивний
майданчик для
дітей
дошкільного віку

Тристан Анна

Луценко
Валентина
Григорівна

м. Пирятин,
вул.
Полтавська, 9,
35 000
Пирятинський
ДНЗ № 5
«Сонечко».

Проект являє собою облаштування
ігрових
осередків
в
групових
приміщеннях Пирятинського ДНЗ № 5
«Сонечко» з метою розвитку особистості
дитини дошкільного віку відповідно до її
потенційних можливостей, індивідуальних
особливостей, інтересів та здібностей.

м. Пирятин,
вул.
83 600 Абаканська
54А, ДНЗ
«Берізка»

Проект
передбачає
осучаснення
спортивного майданчика на території ДНЗ
«Берізка», який надасть змогу забезпечити
належні умови для збільшення рухової
активності дітей на свіжому повітрі,
поліпшити
умови
для
організації
навчання, виховання та відпочинку дітей,
зміцнити
матеріально-технічну
базу
закладу дошкільної освіти.

7

9

Організація
предметнорозвивального
середовища в
дитячому садку

«ТЕРИТОРІЯ
ГРИ»

Кошлач
Людмила
Олександрівна

Тимчур Алла
Іванівна

Одним з визначних факторів виховання
малят
є
предметно-розвивальне
м. Пирятин,
середовище. Правильно організоване,
вул.
воно допомагає дорослому забезпечити
Коцюбинськог
гармонійний розвиток дитини, створити
35 762 о 35,
емоційно-позитивну атмосферу в групі,
Пирятинський
організувати й проводити ігри-заняття і у
ДНЗ № 6
такий
спосіб
привчати
дітей
до
«Ромашка»
самостійних
ігор
з
поступово
ускладнюючим змістом.
м. Пирятин ,
вул. Пушкіна,
33,
27 980 Пирятинський
Центр дитячої
та юнацької
творчості.

Створити
сприятливі
умови
для
організації дозвілля дітей Пирятинської
ОТГ на більш сучасному, інтерактивному
рівні.
Проект
«Територія
гри»
довгостроковий, тому що його можна
застосовувати під час канікулярного
періоду, для роботи в таборі відпочинку та
для проведення свят.

Створення
Монтессорі 12 середовища для
дітей раннього
вік

15

БУКВОРДС
запрошує.

Курочка Олена
Миколаївна

Тристан Анна

м. Пирятин,
вул.
9 950 Абаканська
54А, ДНЗ
«Берізка»

м. Пирятин,
вул.
Полтавська, 9,
15 000
Пирятинський
ДНЗ № 5
«Сонечко».

Для
повноцінного
розвитку
дітей
раннього
віку
бажаємо
створити
спеціальне розвиваюче середовище, яке
так
і
називають
«Монтессорісередовищем», де діти зможуть і захочуть
виявити свої здібності. За допомогою
спеціально
розроблених
матеріалів,
малюки будуть розвиватися в їх власному
темпі, відповідно до їх здібностей,
формуючи широкий кругозір, внутрішню
мотивацію до пізнання нового, уміння
концентруватися на роботі.
Проект являє собою створення осередку
для читання в приміщенні Пирятинського
ДНЗ № 5 «Сонечко» з метою посилення
інтересу дітей дошкільного віку до
книжки.

Сучасний
простір
(облаштування
Пороло Ольга
16 коридору другого
Яківна
поверху Філії
Пирятинського
ліцею)

Облаштований сучасний коридор - це
м. Пирятин,
місце, де діти на перервах не лише
вул. Зоряна,
відпочиватимуть, а й розвиватимуть свої
116, Філія
вміння та засвоюватимуть знання. Від
64 500 Пирятинського планування, кольорових рішень та
ліцею
правильного
оформлення
простору
(Пирятинська залежить мотивація дітей до знань, їх
ЗОШ №1)
успішність та комфортне перебування у
стінах школи.

Облаштування
та встановлення
прогулянкового
тіньового навісу
на ігровому
Скочко Олена
18
майданчику ДНЗ
Валеріївна
«Калинка» та
оформлення
ігрового
майданчика.

Даний
проект
заключає
в
собі
встановлення
тіньового
навісу
на
ігровому майданчику, для того щоб діти
Пирятинський могли знаходитись на свіжому повітрі в
район, с.
будь яку погоду сприятливу для них,
73 000 Калинів Міст, проводити там групові заняття та
ДНЗ
розвиваючі ігри. Територія на подвір’ї
«Калинка»
дитячого садка не в повній мірі
облаштована для дітей дошкільного
віку,так як він знаходиться на території
школи.

Відеоспостереже Пономаренко
ння в ліцеї –
Лариса
19 комфорт для
Вікторівна,
учнів, спокій для Новіков Андрій
батьків
Іванович

Пирятинський
ліцей
Пирятинської
міської ради – найбільший навчальний
Пирятинський
заклад на Пирятинщині. Для безпеки
ліцей
учнів та вчителів, для збереження
Пирятинської
77 200
цілісності майна закладу, створений даний
міської ради,
проект. Територія закладу є великою.
вул.
Проект
передбачає
систему
відео
Визволення, 2а
спостереження по зовнішньому периметру
закладу.

Клас моєї мрії:
навчаємось,
20
граємо,
відпочиваємо

Для забезпечення якісного навчання та
виховання, створення відповідних умов,
за проектом передбачається встановити у
класній кімнаті З-Б класу Опорного
закладу Пирятинської загальноосвітньої
м. Пирятин ,
школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської
класна кімната ради
№6
інтерактивну
дошку
і
З-Б класу
короткофокусний проектор, а також
71 370
Пирятинської оновити дизайн кабінету, закупивши нові
ЗОШ №6 вул. меблі. За кошти батьків вже зроблений
Гагаріна, 84
сучасний ремонт та замінене освітлення.
Результатом
такої
діяльності
буде
створення
комфортного
навчання,
емоційного розвантаження учнів та
проведення занять у незвичному для
традиційної школи форматі.

Михайлик
Марія

Модернізація
кабінету
української мови
21 та літератури
Порва Оксана
Філії
Пирятинського
ліцею

Національний
костюм 23
обличчя
колективу

Ященко Алла
Володимирівна

Кабінет української мови та літератури це спеціально обладнане приміщення
(класна
кімната)
загальноосвітнього
навчального
закладу
зі
створеним
м. Пирятин,,
навчальним середовищем, оснащеним
вул. Зоряна,
сучасними засобами навчання, шкільним
116, Філія
обладнанням
згідно
з
санітарно39 311 Пирятинського
гігієнічними нормами і правилами
ліцею
облаштування. Підбір і розташування
(Пирятинська
шкільного обладнання в класі мають
ЗОШ №1)
важливе значення у вдосконаленні
навчального процесу, збереженні високої
працездатності і здоров'я школярів,
профілактиці шкільних форм патології.
Пирятинський
район, село
Олександрівка,
вул.
89 100
Центральна, З,
Олександрійсь
кий сільський
клуб

Поновлення матеріально - технічної бази
шляхом придбання двох комплектів
українських національних костюмів для
фольклорного
ансамблю
„Пісенне
джерело“
та
вокального
ансамблю
„Ґаздині“, репертуар яких складається з
українських народних та українських
сучасних пісень, та двох чоловічих
українських костюмів для учасників
драматичного
гуртка
та
ведучих
культурно-масових заходів.

Пирятинський
ліцей – осередок
26
затишку та
комфорту

30 Затишна школа

Василенко
Валентина
Миколаївна,
Рябко Олена
Михайлівна

Підвищення комфорту для дітей та
батьків в позаурочний час, обладнання
Пирятинський
зон відпочинку, використання даних зон
ліцей
для організації різних форм роботи.
Пирятинської
44 000
Придбання лавочок легкої і мобільної
міської ради,
форми значно змінить навчальний
вул.
простір
закладу.
Учні
зможуть
Визволення, 2а
відпочивати, використовувати різні ігрові
прийоми.

Клименко Алла
Олександрівна

Для облаштування шкільних коридорів
м. Пирятин,
передбачена закупівля м'яких диванчиків
вул.
та оформлення шкільних стін коридорів
100 000 Європейська, 2 художніми картинами у корпусі старшої
(Пирятинська школи. Це сприятиме відпочинку та
ЗОШ №4)
спілкуванню
дітей
на
перервах,
естетичному вихованню учнів.

Проектні пропозиції,
реалізація яких
не стосується бюджетних
установ Пирятинської
міської об’єднаної
територіальної громади

Номер
п/п

Назва

Спортивний
майданчик з
виносними
5
елементами для
дітей середнього та
старшого віку

Автор

Коноваленко
Тамара
Миколаївна

Сума

Адреса реалізації

Короткий опис проектної пропозиції

Даний проект активний і
сучасний. Спорт – запорука
здорового і довгого життя.
м. Пирятин, Встановлення
спортивних
вул. Січових елементів
надасть
66 000
стрільців,
можливість
дітям
175
отримувати
фізичний
розвиток, який необхідний
для їхнього здоров’я та
повноцінного розвитку.

„Свято закоханих“ Новіков
ексклюзивне
Олександр
облаштування
Олександрович,
території із
Новікова Віта
6
встановленням
Анатолієвна,
весільної карети для
Новікова
фотосесій наречених
Наталія
у місті Пирятин
Сергіївна

Весілля
яскрава
та
незабутня подія у житті
м. Пирятин, кожної людини. А яке ж
вул.
одруження без світлин та
Соборна, 59, відео?
Імпровізовану
територія
весільну карету перед входом
перед залою до зали урочистих подій
78 450
урочистих
Пирятинського РАЦСу з
подій
яскравим
підсвіченням,
районного
відповідними атрибутами та
будинку
місцевою
символікою
культури
наречені,
безперечно,
обиратимуть для зйомок
найщасливішої в житті події.

Придбання
спортивного одягу
Плошко Юлія
22
та інвентарю для
Володимирівна
людей з інвалідністю

Покращення умов із занять
фізичною
культурою
і
м. Пирятин,
спортом, щодо підтримки
9 712 вул. Зоряна,
фізкультурно-спортивної
11
реабілітації
людей
з
інвалідністю.

Облаштування
дитячого парку –
відпочинку
„Щасливе
24
дитинство” біля
будинку №14 по
вулиці Соборна
міста Пирятин

Троян Наталія
Михайлівна,
Бондаренко
Микола
Васильович

Скандинавська
Хода. Оздоровлення
Свириденко
людей, покращення
Олена Іванівна,
їхнього
Крагель
психо-фізіологічного
Валентина
27 стану та підвищення
Миколаївна,
рівня
Німець
працездатності. 10
Світлана
пар палиць для
Володимирівна
пільгових категорій
населення

м. Пирятин,
дитячий
майданчик
61 000
біля будинку
№14 по вул.
Соборна

Мета проектної пропозиції –
облаштування
дитячого
парку
–
відпочинку
„Щасливе дитинство“ біля
будинку №14 по вулиці
Соборна

Відкриті
майданчики
Пирятинсько
ї ОТГ:
17 900 стадіон
Ювілейний,
Острів
Масальський
та ін.

Оздоровлення
населення
Пирятинської ОТГ через
заняття
Скандинавською
Ходою. Доступність даного
виду спорту для пільгових
категорій населення. З 2012
року
команда
проекту
Скандинавська
Хода
в
м.Пирятин
безкоштовно
надає послуги пільговим
категоріям населення, за
умови наявності у останніх
спеціальних палиць.

Обладнання для
перетримки
безпритульних
тварин,
інформаційні
29 матеріали про
запобігання
збільшення
кількості
безпритульних
тварин в місті

Грицай Марина
Василівна

Пирятинський
міський
відокремлений підрозділ ГО
«Зооплатформа» займається
допомогою
безпритульним
тваринам
в
Пирятині.
Зокрема
шукаємо
нових
м. Пирятин,
господарів
для
29 000 вул. Зоряна,
безпритульних
тварин.
148
Проводимо
інформаційну
діяльність.
Для
цього
потрібні
кошти
(щоб
перетримувати тварину та
випускати
інформаційні
матеріали)

„Я люблю тебе, мій
рідний Пирятине“ встановлення
32 інклюзивної
урбаністичної
інсталяції в
м.Пирятин

Мірошніченко
Аліна Олегівна

м. Пирятин,
вул.
Соборна, 13,
територія в
центрі міста
та
78 500
невикористо
вуваний
постамент
погруддя
Карла
Маркса

Метою проекту є створення
арт-об'єкта із стилізованої
конструкції об'ємного серця,
обрамленого
колоссям
пшениці, віночком із квітів,
національною стрічкою та
написом
„Пирятин“,
укріпленого на оптимальній
висоті
колишньої
постаментної споруди.

